Studiul 7

Hristos, Jertfa noastră
Textul de memorat: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind
morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru
2:24)

Duminică
1. Isaia 53:2-12; 2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un
pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea
Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de
dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am
crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să
cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la
măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El
fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu
săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă... Dar, după ce Îşi va da viaţa ca
jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului
va propăşi în mâinile Lui.
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel
neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra
Lui povara nelegiuirilor lor.
12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici,
pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru
că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
2. Luca 22:37; Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: „El a
fost pus în numărul celor fărădelege.” Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se
împlinească.”
Faptele 8:32-35; 32. Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: "El a fost dus ca o oaie
la tăiere; şi, ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;
33. în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci
viaţa I-a fost luată de pe pământ."
34. Famenul a zis lui Filip: "Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau
despre vreun altul?"
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus.
1 Petru 2:21-25; 21. Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi şi
v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
St.Bibl.'2013' trim.IV Sanctuarul

1

22. "El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug."
23. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se
supunea dreptului Judecător.
24. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.
25. Căci eraţi ca nişte oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul şi Episcopul sufletelor
voastre.

Luni
3. Evrei 2:9; Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”,
adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferito; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi.
Evrei 2:17; Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca
să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
Evrei 9:26-28; 26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la
întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să
şteargă păcatul prin jertfa Sa.
27. Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine
judecata,
28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora,
Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L
aşteaptă.
Evrei 10:12; El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat
pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu

Marți
4. Evrei 9:12; şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi
de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.
Evrei 9:14; cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe
Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca
să slujiţi Dumnezeului celui Viu!
Evrei 9:18; De aceea şi întâiul legământ n-a fost sfinţit fără sânge.
Evrei 9:22; Şi, după Lege, aproape totul este curăţat cu sânge; şi fără vărsare de sânge nu
este iertare.
Evrei 10:19; Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
Preasfânt,
Evrei 12:24; de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care
vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.
Evrei 13:12; De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit
dincolo de poartă.
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Evrei 13:20; Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din
morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,

Miercuri
5. ExoduI12:5; Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi
un miel sau un ied.
LeviticuI 3:1; Când cineva va aduce Domnului un dar ca jertfă de mulţumire, dacă îl va
aduce din cireadă, fie parte bărbătească, fie parte femeiască, s-o aducă fără cusur,
înaintea Domnului.
LeviticuI 4:3; Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea, şi prin aceasta a adus vina
asupra poporului, să aducă Domnului un viţel fără cusur, ca jertfă de ispăşire pentru
păcatul pe care l-a făcut.
6. Evrei 4:15; Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul
care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.
Evrei 7:26; Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată,
despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri,
Evrei 9:14; cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe
Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca
să slujiţi Dumnezeului celui Viu!
1 Petru 1:18.19; 18. căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri,
19. ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.

Joi
7. Evrei 6:4-6; 4. Căci cei ce au fost luminaţi odată - şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut
părtaşi Duhului Sfânt,
5. şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor 6. şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă, fiindcă ei
răstignesc din nou, pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L dau să fie batjocorit.
Evrei 10:26-31; 26. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului,
nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
27. ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia unui foc care va mistui pe cei
răzvrătiţi.
28. Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.
29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui
Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul
harului?
30. Căci ştim cine este Cel ce a zis: "A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!", şi în altă
parte: "Domnul va judeca pe poporul Său."
31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu!
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